






























  www.yaqenedu.com  يـقـيـن التعليمية 

-اوال : مراجعه على القراءه :

موضوع  " حب الوطن  " : من

امٌر الدراسات اإلجتماعٌة حٌث ٌتعرف على تارٌخ وٌستخلص  العبر من سٌر العظماء . ٌهوى

؟ لماذا ٌهوى امٌر مادة الدراسات اإلجتماعٌة -1

..........................................................................................

ادة الدراسات اإلجتماعٌة ؟لماذا دعى امٌر لٌعبر عن هواٌته وحبه لم -2

..........................................................................................

ماذا فعل امٌر بعد ان انهى األب الحدٌثة ؟  -3

..........................................................................................

ما فضل الوطن علٌنا ؟ -4

..........................................................................................

لماذا ٌأتً السٌاح إلى مصر ؟ -5

..........................................................................................

لوطن ورفعته ؟كٌف نعمل على تمدم ا -6

..........................................................................................

؟ لماذا تمنى امٌر أن ٌصبح شابا   -7

..........................................................................................
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 الكهرباء فً حٌاتنا   " :موضوع  "  من

تهز المعلم  لفرصة ، وأخذ ٌحدث التالمٌذ عن الكهرباء ،  فهً ال غنى عنها فً البٌت أو المستشفى   أو نا

 .المدرسة  أو المصنع فكل األجهزة المنزلٌة التً تساعد أفراد األسرة على إنجاز أعمالهم تعتمد على الكهرباء .

 

 المصنع ؟ –ل ما أهمٌة الكهرباء فً المنز -1

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 ما فائدة األجهزة المنزلٌة  لألسرة ؟-2

.......................................................................................... 

 هرباء لٌال  ؟ماذا ٌعوق انمطاع الك -3

.......................................................................................... 

 أكتب ثالث إستخدامات للكهرباء . -4

.......................................................................................... 

 ؟ ولماذا ؟ عن الكهرباء هل ٌمكن االستغناء فً المستشفى -5

.......................................................................................... 

 بم حث المعلم التالمٌذ ؟  -6

.......................................................................................... 
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 موضوع  " تربٌة الدواجن  " : من

 ٌجب على كبار السن واألطفال والمرضى عدم مخالطة الطٌور حتى ال ٌصابوا باألمراض .

 ماذا نصح األب فً الفمرة السابمة  ؟   -1

.......................................................................................... 

 ما الذي ٌؤدي الى اإلصابة بإنفلونزا الطٌور ؟ -2

.......................................................................................... 

 لماذا ٌربً المصرٌون الدواجن  ؟ -3

......................................................................................... 

 كٌف نمً أنفسنا من إنفلونزا الخنازٌر  ؟ -4

.......................................................................................... 

 ماذا ٌفعل من ٌخالط الطٌور  ؟ -5

.......................................................................................... 

 ما أثر إصابة الطٌور بإنفلونزا الطٌور  ؟ -6

.......................................................................................... 
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 -: النصوص:  ثانيا  

 درس جزاء العالمٌن   -1

( فَاْستَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنًِّ ال 194َربَّنا َوآتِنا ما َوَعْدتَنا َعلى ُرُسِلَن َوال تُْخِزنا ٌَْوَم اْلِمٌاَمِة أنن ال تُْخِلُف اْلِمٌعاَد )

ِذٌَن هاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدٌاِرِهْم َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً أُِضٌُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثى بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض فَالَّ 

ُ ِعْنَدُُ ُحْسُن َولاتَلُوا َولُتِلُوا أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّئاتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنهاُر ثَ  ِ َوَّللَّ واب ا ِمْن ِعْنِد َّللَّ

 ال عمران    (519 ) الثَّوابِ 

 ماذا ٌطلب المؤمنون من ربهم ؟ -1

.......................................................................................... 

 هل إستجاب هللا لهم ؟ ولماذا ؟ -2

.......................................................................................... 

 وضح ذلن ؟ –فً االٌه عمل وجزاء  -3

.......................................................................................... 

 له ؟الذي وعدهم هللا  تعالى على لسان رس ا الوعد م -4

.................................................................................................. 

  -ما الجمال فً لوله تعالى:

 ...............................................................................................تُْخِزنا  -1

 ...............................................................................أَلَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم َسٌِّئاتِِهمْ  -2

ُ ِعْنَدُُ ُحْسنُ  -3  ............................................................................الثواب  َوَّللَّ

 ......................................................................هاجروا  – َوأُوذُوا فًِ َسبٌِِلً -4
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 -لصٌدة " مصر انشودة الدنٌا " :  -2

 -"ٌا مصر ٌا انشودة الدنٌا وأغنٌة الشعوب " :

 فً الملوب  ٌا كعبة األحرار رن هتاف نصرن

 أبطال الفنون  وام ابطال الحروبٌا ام 

 األسرار بٌن شذى وطٌببٌا جنة تهدر 

 ولصٌدة الشرق المطهرُ الطٌوب 

 شدى الضٌاء من الظالم ونورى كل الدروب

 ما اسم الشاعر ؟ -1

..................................................................................................................... 

 بم وصف الشاعر مصر فى البٌت االول ؟ -2

..................................................................................................................... 

 ماذا طلب الشاعر من مصر فى البٌت الثانً ؟ -3

..................................................................................................................... 

 وضح مظاهر الجمال فى ما ٌلى ؟

 انشودة الحٌاُ ( :ٌا  –)ٌا مصر  -1

..................................................................................................................... 

 تكرار ٌا ام االبطال : -2

..................................................................................................................... 

 ٌا جنه  -3

..................................................................................................................... 

   كعبة االحرار  -4

..................................................................................................................... 
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 العلم النافع وتمدم المجتمع

  عنه لال سمعت رسول هللاهللا عن ابى الدرداء رضً

إن العلماء ورثة األنبٌاء، إن األنبٌاء لم ٌورثوا دٌنارا  وال درهما  إنما ورثوا العلم فمن أخذُ أخذ  

 .ربحظ واف

 به اإلنسان ؟ ٌتسلح ما أفضل مٌراث  -1

..................................................................................................................... 

 منزلة العلماء ؟من  لماذا رفع الحدٌث  -2

..................................................................................................................... 

 ما الممصود بالعلماء ورثة الألنبٌاء ؟ -3

..................................................................................................................... 

 -وضح مظاهر الجمال فً ما ٌلً :

 إنما ورثوا العلم  -1

..................................................................................................................... 

 بخط وافر احذ -2

..................................................................................................................... 

  ورثة األنبٌاء  ءالعلما ان -3

..................................................................................................................... 
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 من نص طرٌك المعالً

 فالعلم أهدى  سبٌال     *           ان كنت تبغً المعالً      

 طوٌال   هرا  وأطلبه د  *                      واظب علٌه مجددا  

 ترق الممام الجلٌال              *            ولوعا  كن بالعلوم 

 مٌال  تلك الجزاء الج            *            وأتعب النفس فٌها

 روم الدخوال  ٌٌا من             *             العلم للمجد باب

 وٌسهر اللٌل طوال              *         والحر للمجد ٌسعى

 بالجد لٌال  طوٌال               *      ما سهرنا  لوال العال

 عة ؟والرف ما السبٌل لتحمٌك المجد -1

..................................................................................................................... 

 من لائل  هذا النص  ؟ -2

..................................................................................................................... 

 ما الباب الذي ندخل منه للمجد ؟ -3

..................................................................................................................... 

لماذا ٌسهر الناس اللٌل ؟  -4

..................................................................................................................... 
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 -مظاهر جمال :

 ؟اطلب  –واظب علٌه   -1

..................................................................................................................... 

 العلم أهدى سبٌال  ؟ -2

..................................................................................................................... 

 مجد باب ؟للالعلم  -3

..................................................................................................................... 

 لوال العلم ما سهرنا ؟ -4

..................................................................................................................... 

 ؟ ترق الممام الجلٌال   -5

..................................................................................................................... 
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 االعتدال فً االنفاق من نص 

ْر تَْبِذيرا * إِنَّ اْلُمبَذِريَن َكانُواْ إِْخوَ " َِاُن َوآِت ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَّبِيِل َوالَ تُبَذِّ ْي يِن َوَكاَن الََّّ ِِ يَا اَن الََّّ

بِّ  ن رَّ ا تُْعِرَضنَّ َعْنُهُم اْبتِغَآَء َرْحَمٍة ّمِ ْيُسورا * َوالَ تَْجعَْل يََدَك َمْغلُولَة  إِلَى ِلَربِِّه َكفُورا * َوإِمَّ َك تَْرُجوَها فَقُل لَُّهْم قَْوال  مَّ

ْزَق ِلَمن يَََّآُء وَ  ُِ الّرِ ْحُسورا * إِنَّ َربََّك يَْبُس ِِ فَتَْقعَُد َملُوما  مَّ َها ُكلَّ اْلبَْس ِْ ا يَْقِدُر إِنَّهُ َكاَن بِِعبَاِدِه َخبِير  ُعنُِقَك َوالَ تَْبُس

 "بَِصيرا  

 بم امرنا هللا تعالى فً االٌة الكرٌمة  ؟ -1 

..................................................................................................................... 

 فً االٌة الكرٌمة ؟عنه  لىاتع هللابم نهانا  -2

 ..................................................................................................................... 

 بم شبه هللا تعالى المبذرٌن ؟ -3

..................................................................................................................... 

 ما مولف الشٌطان من هللا تعالى  ؟ -4

..................................................................................................................... 

 نسان مع الفمراء اذا لم ٌكن معه ما ٌعطٌه لهم ؟االماذا ٌفعل  -5

..................................................................................................................... 

 بم صورت االٌات البخٌل . -6

..................................................................................................................... 
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 -مظاهر الجمال :

 وال تبذر تبذٌرا   -1

..................................................................................................................... 

 ان المبذرٌن اخوات الشٌاطٌن . -2

..................................................................................................................... 

 لهم لوال  مٌسورافمل  -3

..................................................................................................................... 

 وال تبسطها كل البسط  -4

..................................................................................................................... 
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 والعفو التسامحمن نص 

 ذات ٌوم نعجتان          ط لنطرة تاللت   فً وس

 غلٌظتان عتٌدتان             بالكبرٌاء شاهرتان  

 االخري بعٌن االمتهان                ت الً احداهما نظر

 اخلً الطرٌك بال توانً                   ودنت تصٌح االن لً  

 لست ابرح من مكانً              فأجابت االخري بكبر   

 تتدافعانفهاجتا                     واشتد بٌنها اللجاج  

 م االثنتانالٌوم الخض              جه   لحتً هوت فً 

 فً الشراسه والتفانً                     ً وٌالُ من عمبً التباه

        فً التسامح واللٌان                    ان السالمة والكرامه 

 ااسم الشاعر؟م -1

..................................................................................................................... 

 هل تصرف النعجتٌن صحٌح ؟ -2

..................................................................................................................... 

 كٌف انتهً هذا المولف ؟ -3

..................................................................................................................... 
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 ؟ بم اشتهرت النعجتان -4

..................................................................................................................... 

 طلبت احدي النعجتٌن من االخري ؟ ماذا -5

..................................................................................................................... 

 -ما الجمال فً :

 هوت فً لجه الٌم الخضم ؟ -1

..................................................................................................................... 

 ؟ اخلً الطرٌك لًاالن  -2

..................................................................................................................... 

 وٌالُ من عمبه التباهى : -3

..................................................................................................................... 

 اشتد بٌنهما اللجاج : -4

..................................................................................................................... 
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 منتصف العام
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 منتصف العام
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 منتصف العام
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 منتصف العام
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 منتصف العام
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  مع متنياتنا بالنجاح والتوفيق























































 ي بتدائ اال   امس فى اللغة العربية للصف اخل   )) ليلة االمتحان ((  مراجعة  

 ))   أ/ أمحد مجال  (( إعداد  
 " العظماء  سیر من العبر  ویستخلص بالده، تاریخ یتعرف حیث االجتماعیة،   الدراسات مادة أمیر یھوى" :۱س
 :.......... عبر مفرد):......... تاریخ(وجمع ،):........یتعّرف(،ومضاد ):......یھوى( مرادف ھات -۱
   الدراسات؟ لمادة ھوایتھ عن  لیعبر أمیر فعل  ماذا -۳                       ؟ الدراسات مادة أمیر یھوى لماذا -۲
 ؟  مصر  أرض على لنا ملك ھي التي  األشیاء ما -٥                  ؟ الشخصیات فى  أمیر أعجب الذى ما -٤
 ؟ علیك الوطن أفضال  بعض اذكر -۷     للوطن؟ عظیمة أعماالً  الشخصیات ھذه تقدم لماذا -٦
 ؟ حدیثھ األب أنھى أن بعد أمیر فعل  ماذا -۹                            ؟ نرد فضل الوطن علینا كیف -۸

 **************************************************************************************** 
 "  التالمیذ تعجب وقد ، بالمدرسة الوسائط معمل  إلى تالمیذه العلوم  معلم اصطحب" : ۲س
 ):................الوسائط (مفرد ،):..............جلس(مضاد  ،):............... اصطحب( مرادف -۱
 ؟ شاھدوا وماذا ؟ التالمیذ جلس أین -۳                 ؟ واتعجب  لماذاو ؟ تالمیذه المعلم  اصطحب أین -۲
 ؟ التالمیذ المعلم استثار كیف -٥                 ؟  الصور مشاھدتھم أثناء للتالمیذ حدث ماذا -٤
 وفي الشارع ؟ المصنع في و  المستشفى في و    البیت في  الكھرباء أھمیة ما -٦
 بم نصح المعلم تالمیذه في نھایة الدرس ؟ -۸                             ؟ الكھرباء  انقطعت اذا یحدث ماذا -۷

 **************************************************************************************** 
 "  الدواجن لتربیة  والكفور والنجوع القرى  في المصریین حب عن بالحدیث االجتماع األب استھل "  :۳س
 " ....................... نھای تحص"  مرادف "................النجوع"مفرد "................. استھل " مرادف  -۱
 ؟ الدواجن المصریون یربى لماذا -۳                      ؟ األسبوعى االجتماع األب استھل  كیف -۲
 ؟ العدوى اإلنسان یلتقط كیف -٥                                  ؟ الطیور  انفلونزا تنتقل  كیف -٤
 الطیور؟ مخالطة عدم علیھم یجب الذین من -۷                     ؟ الطیور  یخالط الذى  الشخص یفعل  ماذا -٦
               ور؟ ی بالط ةی العنا مكننای  ف ی ك -۹               ؟ باألمراض  الطیور إصابة إلى یؤدى الذى ما -۸

 ؟  المواطنین لتوعیة أمیرفیم فكر  -۱۱        ؟ الخنازیر بانفلونزا اإلصابة من أنفسنا نقى كیف -۱۰
 **************************************************************************************** 

 "  اْلِمیعَادَ  تُْخِلفُ  الَ  إِنَّكَ  اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  تُْخِزنَا َوالَ  ُرُسِلكَ  َعلَى َوَعدتَّنَا َما َوآِتنَا َربَّنَا  ": ٤س
 ).......................تخزنا( ،مضاد).............رسل (  مفرد)................... آتنا(مرادف ھات -۱
 ؟  ربھم من المؤمنون یطلب  ماذا -۳               ؟ ینادونھ  الذى ومن ؟ المنادى من -۲
 ؟  المؤمنین ضد المشركون فعل  ماذا -٥                   ؟ ولماذا ؟ لھم هللا استجاب ھل  -٤
       ذلك؟ وضح. وجزاء عمل  اآلیات في -۷       القیامة؟ یوم المخلصین العاملین جزاء   ما -٦
          ؟ وضحھم ونداء ونھي أمر اآلیة في -۸
                                                                   "  اْلِمیعَادَ  تُْخِلفُ  الَ  إِنَّكَ , "   "اْلِقیَاَمةِ  یَْومَ  تُْخِزنَا َوالَ  , " "َوآِتنَا " ربنا " , "  : فى الجمال  مظاھر ما -۹

نُكم َعاِملٍ  َعَملَ  أُِضیعُ  الَ " , "  َربُُّھمْ  لَُھمْ  فَاْستََجابَ "                                 ن ّمِ  " أُنثَى أَوْ  ذََكرٍ  ّمِ
 **************************************************************************************** 

 الشعـــــوب وأغنیة الدنیا  أنشودة یا مصر یا                               : ٥س
             )..........الظالم(  مضاد.............)األحرار ,  الدروب( مفرد...................)تھتز,  رن,  أنشودة( معنى -۱
 ؟ الثانى بالبیت ورد كما مصر یقصدون الذین من -۳           ؟ األول  البیت فى مصر  الشاعر وصف بم -۲
                                     ؟الخامسرابع و ال البیت فى مصر  الشاعر  وصف بم -٥   الفنون؟ أبطال  أم-الحروب أبطال  بأم المقصود ما -٤
 ؟  البیتین  لھذین التالیین البیتین  اكتب -۷      ؟ األخیر البیت فى مصر من  الشاعر طلب ماذا -٦
 ؟  النص ھذا قائل  من -۸
                 ))۱((      " جنة یا,"   "أبطال  أم یا, "  "  األحرار كعبة یا"  " , أنشودة یا"  : من كال فى الجمال  وضح -۹



 یورثوا لم األنبیاء وإن ، األنبیاء ورثة  العلماء إن:(  یقول  هللا  رسول  سمعت:  قال  الدرداء  أبي عن : ٦س
 والترمذى  داود أبو  رواه                       ) وافر  بحظ أخذ أخذه فمن ، العلم  ورثوا وإنما  ، والدرھًما دیناًرا

 ):.......... األنبیاء(مفرد.........):....دینار  ,درھم(جمع):..........وافر(مضاد ...........) حظ,یورثوا(معنى -۱
   ؟ ھما  المیراث؟فما من نوعین إلى الحدیث أشار -۳          الحدیث؟ من فھمت كما العلماء یرث ماذا -۲
  ؟ الشریف الحدیث فى المقصود العلم ما  -٥              و كیف یرثونھم ؟ ؟ األنبیاء ورثة من -٤
      ؟  المال  میراث من أفضل  العلم میراث  یُعدُّ  لماذا -۷                        ؟ الناس  نحو  األنبیاء دور  ما -٦
 .                          ؟ الشریف الحدیث ھذا راوى من -۹                    ؟ الحدیث  في الرسول  یدعونا إالم-۸

 " وافر بحظ أخذ" ,"العلم  ورثوا إنما" , "ورثوا -یورثوا لم" ,"األنبیاء ورثة العلماء إن ":فى الجمال   ما -۱۰
 **************************************************************************************** 

 سبیال   أھدى فالعلــم      المعالي تبغي كنت إن                            :۷س
         .....)واظب( مضاد.....).سبیال( جمع.......).المعالى (مفرد..............)ولوًعا,یروم ,المعالى  ,تبغى(معنى -۱
 ؟ بیت الثاني والثالثال فى الشاعر  ینصحنا بم -۲                        ؟ والرفعة المجد لتحقیق  السبیل  ما -۱
    ؟  في البیت الخامس العلم الشاعر صور بم -٤                  ؟ العلم على حریصا  یكون من جزاء   ما -۳
                 ؟ والرفعة الشرف  أراد من یفعل  ماذا -٦     ؟ إلیھ یسعى ما لھ یتحقق وكیف ؟ الحر یسعى إالم -٥
                                      ؟ األبیات ھذه كاتب من -۸                          ؟ أجلھ  من نسھر شيء أفضل  ما -۷
                                                     ولوًعا -۳               اطلبھ - علیھ واظب -۲        سبیال  أھدى العلم -۱  :فى الجمال  ما -۹

    باب للمجد  العلم -٥               النفس أتعب -٤                      
 . المجد إال والتعب السھر یستحق شئ ال : اآلتیة  ةالعبار مع یتفق  ما النص أبیات من ھات -۱۰

 **************************************************************************************** 
رْ  َوالَ   السَِّبیلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكینَ  َحقَّھُ  اْلقُْربَى  ذَا َوآتِ "  : ۸س ِرینَ  إِنَّ } ۲٦{تَْبِذیراً  تُبَذِّ   إِْخَوانَ  َكانُواْ  اْلُمبَذِّ

 " َكفُوراً  ِلَربِّھِ  الشَّْیَطانُ  َوَكانَ  الشَّیَاِطینِ            
 ..........)...إخوان(ومفرد........)....تبسطھا(ومضاد.................. ......) یقدر ,تعرضن, آت (   مرادف -۱
  ؟ هللا  سبیل  في اإلنفاق  وجوه ما -۲                           ؟ نھانام وع ؟ تعالى هللا أمرنا  بم -۲
 المبذرین؟ هللا شبھ بم -٤                                   ؟ السبیل  بابن المقصود َمنْ  -۳
  ؟ البخیل  هللا صور  بم -٦             ؟ المحتاج مساعدة من تتمكن لم إذا تفعل  ماذا -٥
 لماذا یوسع هللا الرزق و یضیقھ على العباد ؟  -۸                              اإلنفاق؟  في  اإلسرافما نتیجة  -۷
 .تبذیًرا  تبذر وال -۲                .         حقھ القربى ذا آت -۱   :فى الجمال  ما -۹

 .  كفوًرا لربھ الشیطان وكان -٤   .  الشیاطین إخوان كانوا المبذرین إن -۳                       
 .  مغلولة یدك تجعل  وال -٦             .        میسوًرا قوالً  لھم فقل  -٥                       

 . یقدر - یبسط -۸           .         البسط كل  تبسطھا وال -۷                       
 .یصلحھم بما  عباده على الرزق  یوزع هللا: التالي المعنى على  یدل  ما اآلیات من اكتب  -۱۰

 **************************************************************************************** 
              نعجتـــــــــان یوم ذات  قت       تـــــال قنطرة  وسط في                     : ۹س
 ........)..لـُجة ,قنطرة (جمع... .....)االمتھان,دنت(مضاد............)..عقبى, الـخـضـم,اللجاج,تالقت( مرادف -۱
 ؟ النعجتان اشتھرت بم -۳                                 متى تقابلت النعجتان ؟ وأین ؟  -۲
  ؟ذلك نتیجة ما و النعجتین؟ بین حدث  ماذا -٥      طلبت؟  ماذاو ؟ األخرى إلى النعجتین إحدى نظرت كیف -٤
         ؟ األبیات في الشاعر یحذرنا مم -۷                   ؟  ولماذا ؟ صحیح النعجتین تصرف كل  ھل  -٦
 ؟  النص ھذا قائل  من -۹                     ؟ القصة ھذه  من نتعلمھا التي الحكمة ما -۸
 .     الطریق   أخلى لى اآلن -۳   .    االمتھان بعین  نظرت  -۲ .  شھیرتان بالكبریاء -۱:فى الجمال  ما -۹
    .التناھى عقبى من ویاله -٦ . الخضم الیم لجة فى ھوت -٥   .    تتدافعان فھاجتا -٤                    

 )) ۲((                             الشراسة فى التمادى من حسرتاه یا -:على یدل  ما النص أبیات من ھات -۱۰



                      البحار"قصة " مغامرات في أعماق  :۱۰س
                                              ؟ أسامة عند األوقات أحب ما -۱
                                           واذكر مثالین ؟ ؟  حقیقة إلى الخیال  یتحول  كیف -۲
                                         ؟ نفسھما وأختھ أسامة وجد أین -۱٦ ؟ الدین بعالء معجبا أسامھ كان لماذا -۳
 ؟  األفالم یشاھدون عندما الكبار شعور ما -٤
   ؟ سیناء إلى أمانى بھا تذھب أن ترید التى الوسیلة ما -٥
 سیناء؟  إلى  أسامة بھا یذھب أن  حاول  التى الخیالیة  الوسیلة ما -٦
 .       ؟)قضیة للود یفسد ال الرأى اختالف( بعبارة  المقصود ما -۷
      ؟ المراسلة بحمام سمى لماذا.  الزاجل  الحمام صف -۸
 ؟  المرجانیة المستعمرات یصنع الذى الحیوان ما -۹

   ؟ البحر  قاع فى أسامة یتنقل  كان كیف -۱۰
  ؟ اإلخطبوط صف حیوان -۱۱
      ؟ اإلخطبوط شاھد عندما اإلصبع عقلة تمنى ماذا -۱۲
   ؟ الحوت من اإلخطبوط أفلت كیف -۱۳
 ؟ ذلك حدث كیف . بأعجوبة نجا ثم للموت  اإلصبع عقلة تعرض -۱٤
 ؟)  أسامة(  رآھا التى السوداء األشباح  ما -۱٥
 ؟ الصعود من منعھ  الذى وما ؟  الماء سطح  الى یصعد أن)  اإلصبع عقلة( قرر لماذا -۱٦
                                  ؟ أمانى أختھ اإلصبع عقلة وجد أین -۱۷
   ؟ أمانى  ھاشاھدت  اذكر نوعین من االسماك التي -۱۸
             ؟  أمانى أختھ كالم سمع عندما  اإلصبع عقلة قال  ماذا -۱۹
         ؟  ماذا  و ؟ الماء سطح إلى الصعود على أختھ مع  أسامة اتفق  لماذا -۲۰
   ؟ البحر فى ألقیت التى  السوداء األنابیب فائدة ما -۲۱
 األمر  ذلك  اذكر. مھم  ألمر  الماء وسط  في الحدیدیة الجزیرة أقیمت -۲۲
            بھ؟ یقوم الذي العمل  ماو ؟ ولماذا ؟  اللحام عامل  یلبس كان ماذا -۲۳
   ؟ فجأة أمانى صرخت  لماذا -۲٤
           ؟ توازنھ اختل  عندما البحر فى العامل  یسقط لم لماذا -۲٥
 وھل وافق أسامة ؟  ؟  الطائرة رأت  عندما أسامة على أمانى اقترحت ماذا -۲٦

 **************************************************************************************** 
   تعلیمھم  في بدورھم المدرسون ویقوم ، التعلیم من حظھم لینالوا  ؛ المدرسة  إلى التالمیذ یذھب"  :۱۱س

 . "  ومتمیزین صالحین أفرادا  منھم یجعلوا حتى             
   خط تحتھ ما أعرب -۱
 "  سالم مذكر  جمع  , تكسیر جمع , ومجرور جار" :  العبارة  من استخرج  -۲
 ................................... مصر إلى السائحین یتوافد -۱  الخطأ : صوب -۳

  ..... ............................... المتفوقین الناجحون نحب -۲                     
   .......................................... یلزم ما وغیر للمثنى  ةسابقال العبارة  اجعل   " مفیدة المكتبة"  -٤
 ..........................................  یلزم ما وغیر للجمع الجملة حول "  عملھ فى  مخلص العامل  " -٥
 -: أمامھ مطلوب ھو   ما النقط مكان ضع -٦

 )          مذكر مثنى(               .  للتفوق ..  .......... .......... یسعى -۱       
 )  تكسیر جمع(               . المدارس إلى..... ............ یذھب -۲       

 )                  سالم مذكر جمع(               ..   ........................ الدولة تكرم -۳       
 ) مثنى(               ....  ...................... على عطفت -٤       
 )  سالم مؤنث جمع  (           . ناجحات المجتھدات....... ........... -٥       
 )) ۳((                                  ) مناسب خبر(           ....................      ....... األقالم ھذه -٦       
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